
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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ها و فساد در بخش كشاورزيتبيين برخي ناكارآمدي
1عاطفه غالمي

چكيده
دليل كشورهاي مهم است. اين بخش بههاي اقتصاد ايران و بسياري از ترين بخشجمله ديرينهبخش كشاورزي از

داليلي تهيه محصوالت استراتژيك، ضروري و امنيت غذايي جامعه از اهميت بااليي برخوردار است. اما متأسفانه به
ريزي صحيح و عدم حمايت صحيح از كشاورزان با مشكالت متعددي مواجه شده چون سوءمديريت، عدم برنامه

هاست. از آنجايي كه اين بخش در تأمين امنيت غذايي كه جز اولين ن اين چالشتريكه بروز ناكارآمدي از مهم
نيازهاي يك جامعه است، نقش حياتي دارد، لذا راهكارهايي براي پيشگيري و كاهش فساد در اين بخش در راستاي 

گذاري ساز و سياستها عبارتند از: مشاركت كشاورزان در امور تصميمحمايت از كشاورزان ارائه شده است كه اهم آن
هاي گمركي واردات در بخش كشاورزي، كاهش بروكراسي اداري پيچيده در وزارت جهاد كشاورزي، تعديل تعرفه

  و ثبات قوانين در اين حوزه محصوالت كشاورزي و كنترل و نظارت مستمر بر بازار محصوالت. و صادارت

.گمركي، قيمت تضميني، سوءمديريت، فساد، انحصار در بخش كشاورزيكشاورزي، الگوي كشت، تعرفه  :واژگان كليدي

مقدمه
ترينبخش كشاورزي در جهان يكي از مهم

هاي اقتصادي است كه مستقيماً با امنيت غذاييبخش
ايو سالمت جامعه در ارتباط بوده و نقش برجسته

ا دارد. ارتقاي امنيتدر توسعه و استقالل كشوره
رشدبهغذايي، توليد كاالهاي اساسي براي جمعيت رو

كشور و كاهش وابستگي به واردات با اتكا به توليد
ها،ها، ظرفيتداخلي و استفاده بهينه از قابليت

هاي بخش كشاورزياستعدادها و منابع از اولويت
درآمد،رود. همچنين در كشورهاي كمشمار ميبه

دليل گستردگي و پيوندهاي قوياورزي بهبخش كش
عنوان موتور محركهاي اقتصادي، بهبا ساير بخش

at.gholami@ut.ac.irي اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ايرانادانشجوي دكتر -1

كند. اغلب جمعيت فقيراوليه رشد اقتصادي عمل مي
طور مستقيم به اين بخش وابسته بوده و از طريقبه

گذرانند.كشاورزي امورات زندگي خود را مي
تروري در بخش كشاورزي باعث ارزانافزايش بهره

توجهي به اقتصادشدن مواد غذايي شده و كمك قابل
نمايد. همچنين كشاورزي نوين باخانوارهاي فقير مي

اشتغال بيشتر در واحدهاي فرآوري همراه شده و
دنبالهاي بيشتري را در بازار بهعرضة خدمات و نهاده
شكل غيرمستقيم منجر به ايجاددارد، كه اين روند به

شود. اما اهميت بخش كشاورزيمي اشتغال در مزارع
ايسازد كه عدهدر جايي خود را بيشتر نمايان مي

هاي مربوط بهافراد سودجو شاغل در ادارات و بخش



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تبیین برخى ناکارآمدى ها و فساد در بخش کشاورزى 
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كشاورزي منجر به ايجاد اختالالتي در اين بخش
عنوان نمونه پايين بودن قيمتاند. بهاقتصاد شده

به ، منجر به واردات آن و ضربهتضميني خريد گندم
توجه بهكشاورزان داخلي شده است. بنابراين با

توجهاهميت بخش كشاورزي براي اقتصاد كشور و با
به 1399گذاري سال همچنين نامو موجود شرايط به 

ضروريست مشكالت بخش كشاورزي، جهش توليد
آورند موردكه زمينه را براي بروز فساد فراهم مي
ونق بخشتبيين و بررسي قرار گيرد و براي ر

كشاورزي و كاهش فساد در اين بخش راهكارهايي
رو در اين گزارش ابتدا مشكالتهمينارائه شوند. از

اند، سپسساز فساد ارائه شدهو بسترهاي زمينه
مالحظات امنيت اقتصادي و وجود فساد در بخش

نهايت راهكارهايي عملياتيشده و دركشاورزي ارائه
هايي تبيين شده است.براي مقابله با چنين فساد

ساز فساد. تبيين مشكالت و بسترهاي زمينه1
در بخش كشاورزي

هاي مهم براي اقتصادجمله بخشبخش كشاورزي از
كشور و رونق آن است. تأمين امنيت غذايي كشور به

دهد. اما اين بخشبخش كشاورزي اهميتي دوچندان مي
ر،دليل تهيه نيازهاي ضروري و اساسي كشونيز به

ارزبري، گردش مالي باال و ... بسيار مورد توجه برخي
سودجويان قرار دارد. اين افراد در فرآيندها و

كنندهاي مختلف كشاورزي اخالل ايجاد ميزيربخش
و از اين طريق، مسير را براي كسب منفعت شخصي

سازند. بنابراين به جهت اهميت تأمينخود هموار مي
هاي اين بخش وهزينه امنيت غذايي كشور و كاهش

) ليست1حمايت از كشاورزان در جدول شماره (
ترين مشكالت بسترساز فساد در بخش كشاورزيمهم
منظور تبيين و بررسي ارائه شده است.به

ساز فساد در بخش كشاورزي: مشكالت و بسترهاي زمينه1جدول 
  مسائل و مشكالت  رديف

  ارائة الگوي كشت، بدون درنظر گرفتن شرايط مناطق و نامتعارف بودن آن  1
  نامناسب بودن قيمت تضميني محصوالت كشاورزي  2
  هاي گمركي صادرات و وارداتتعرفه  3
  عدم تنظيم بازار مناسب  4
  اعتماد كشاورزان به وزارت جهاد كشاورزيعدم   5
  هاي مرتبطعدم ارتباط وزارت جهاد كشاورزي با ساير سازمان  6
  عدم وجود مديريت مناسب و كارا در بخش كشاورزي  7
  ناكارآمدي ستاد تنظيم بازار  8
  هاي روستايي و كشاورزيتعاوني  9
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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) مشاهده1طور كه در جدول شماره (همان
شود، مشكالت بسياري در بخش كشاورزي وجودمي

)1شده در جدول شماره (دارد. برخي از موارد ارائه
اند و برخيصورت بالفعل منجر به ايجاد فساد شدهبه

ساز بروز فسادتوانند زمينهصورت بالقوه مينيز به
شده در جدولرائهباشند. در ادامه برخي از موارد ا

صورت بالفعل منجر به بروز فساد) را كه به1شماره (
 شود.اند، تبيين و بررسي ميشده

. سوءمديريت در اجراي مصوبه الگوي كشت1-1
هاي اخير يكي ازالگوي كشت در سال

شده در حوزهبرانگيزترين مباحث مطرحچالش
كشاورزي بوده است، بسياري از كارشناسان و

هاي توليد و حتي بازاراندركاران، نابسامانيدست
محصوالت كشاورزي را ناشي از عدم اجراي الگوي

حال برخي هم اين مسئلهعيندانند؛ دركشت مناسب مي
دانند و معتقدند كه بين بحث الگويرا فرافكني مي

كشت و بازار رابطه مستقيمي وجود ندارد و نقش
توان ناديده گرفت.يهاي واسط را در اين ميان نمحلقه

الگوي كشت شامل جانمايي صحيح توليد بر
هاي طبيعي، اصول اقتصادي واساس پتانسيل

باشد؛ به عبارتيهاي استراتژيك كشور ميسياست
ديگر، اهداف فني، اقتصادي و استراتژيك، الگوي

ريزي برايواقع برنامهدهند. دركشت را تشكيل مي
براي تحقق آمايش ريزيالگوي كشت يك برنامه

سرزمين در بخش كشاورزي است و از الزامات
رود. برنامهشمار ميهاي توسعة اين بخش بهتئوري

الگوي كشت هر آنچه ظرفيت واقعي بخش
كشاورزي است را آشكار كرده و توليد را به



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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هاي زماني مشخص منتسبهاي صحيح در بازهمكان
در ايرانالگوي كشت كند. بايد توجه داشت كه مي

گرنظام ابالغي نيست بلكه نظامي تشويقي و هدايت
است كه بر اساس پارامترهاي اقتصادي و كشش

. از زمان اجراي طرح الگوي كشتكندتقاضا عمل مي
شدهتاكنون نظرات موافق و مخالف بسياري مطرح

دانستند،است، برخي اين طرح را از اول اشتباه مي
كردند. داليلمي برخي هم آن را صحيح قلمداد

موافقان و مخالفان طرح الگوي كشت عبارتند از:
 موافقان الگوي كشت

يددر تول ييو خودكفا يموافقان توسعه كشاورز
يتخود بر كفا يلدال ياندر ب يمحصوالت راهبرد

محصوالت يدتول يكشور برا يو خاك يمنابع آب
.كننديم يدكأت يراهبرد

الگوي كشت در كشوريكي از موافقان اجراي 
صرف يدبا يرانا يمنابع آب است. از ديدگاه ايشان

در يهرويب يسازهاوشود نه ساخت يكشاورز
تفكر نادرستاز طرفي بزرگ مانند تهران.  يشهرها

ياز فضاساز يناش يهدررفت آب در بخش كشاورز
.مخالفان استاز  ياو عده يارسانه

يهايندر زم يتوجه داشت كه آب مصرف بايد
دوباره وارد خاك شده و پس از عبور از يكشاورز

خواهد شد. يرزمينيز يهاوارد چاه يهخاك و تصف
در يمنابع آب يحصح يريتجاست كه اگر مديننكته ا

نه درخت و نه يم،نه آب كم دار يرد،كشور صورت گ
همچنين ايشان بر اين باور هستند كه. يكشاورز ينزم

اندك است. يارپا بسخرده اورزانِكش يحجم آب مصرف

92111510472، ايسنا، 1392معاون وزير كشاورزي،  .1

را كشوردرصد از بذر  70است كه  يدر حال ينا
با يصنعت يكنند. كشاورزيم ينمأپا تكشاورزان خرده

ممكن است يمياييش يهاو نهاده يقعم يهاحفر چاه
يبزند اما كشاورزان سنت يبآس يبه منابع آب

يو منابع آب يستز به يكمتر يزايبآس هايفعاليت
و كشاورزان در حال حاضر، روستائيان .كنندميوارد 
يكشاورز يهايندر حال از دست دادن زم يرانا يسنت

هايو سدساز ينادرست منابع آب يريتخود بر اثر مد
يكشاورز يوهاز ش يالگوبردارعقيده ايشان د. بههستن
يننو يهاياز فناور يريگهمراه بهرهبه يراندر ا يسنت

ت.اس يراهكار توسعه كشاورز ينترمناسب
يالزم برا يتتنها ظرفنه ايرانباور موافقان،  به

در ييخودكفا يبرا يدر گندم، بلكه توان كاف ييخودكفا
توسعه ياندارد. حام يزرا ن ياساس ير محصوالتسا

كشت و ينظام سنت يابيخواهان باز يراندر ا يكشاورز
كارشناسان معتقدند يكه برخ . هرچندبرداشت هستند

وسعت يي،هواوتنوع آب يران،ا يزو حاصلخ يخاك غن
ساالنه يبارش يهاقابل كشت و وجود دوره يهاينزم
الزم يبسترها ي،كشاورز يهالفهؤم ينتريعنوان اصلبه
.را فراهم ساخته است يتوسعه كشاورز يبرا

 مخالفان الگوي كشت
درصد 93از  يشب يراساس آمارها، بخش كشاورزب

كند. مخالفان توسعهيرا مصرف م يرانا ياز منابع آب
در كشور با يمحصوالت راهبرد يدو تول يكشاورز

يكشاورز يينپا يبازده ينآمار و همچن يناستناد به ا
يوهش يروزرسانو به يكشاورز يمحدودساز ي،سنت

  .1ندحوزه را خواستار هست ينكشت در ا



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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آب يمصرف جهان يانگينها، مگزارش يبرخ طبق
درصد است كه چندان 70 يدر بخش كشاورز

نكته ينا .ندارد يرانب در اآمصرف  يزانبا م يافاصله
از يافزوده ناشگرفت كه ارزش يدهناد يدنبا يزن را
ينترمهمرد. دا ياريفاصله بس يراندر جهان با ا يدتول

و يتوان در كمبود منابع آبيمخالفان را م ينبهانه ا
يبرا يگريكشور عنوان كرد. گروه د يخاك يشفرسا

و ارقام اگندم به آماره يددر تول ييمخالفت با خودكفا
.نداهگندم سخن گفت يمتوسل شده و از واردات باال

در ييبه خودكفا يدنعده، تنها راه رس ينباور ا به
نفع گندممحصوالت به يرسا گندم حذف سطح كشت

محصوالت يردر سا يدصورت با يناست و در ا
در گندم ييخودكفا ين. بنابرايمواردكننده باش ياساس
يان،م ينا در .داننديم يرممكنو غ ياييرؤ يزرا ن
يلدلله كه بهئمس ينبر ا يستزيط فعاالن مح يبرخ

خاك يدشد يشو فرسا يرانا يمنابع آب يتمحدود
اند. آنانيدهداد، اصرار ورز يجرا ترو يكشاورز يدنبا

به يدر محصوالت كشاورز ييكه خودكفا معتقدند
ليدكه توخواهد بود چرا يندهآ يهاضرر ما و نسل

را نابود خواهد يمنابع آب ةهم ،گندم در سطح گسترده
.كرد

و يكمربند خشك يرو يرانگرفتن فالت ا قرار
ينده،آ يهادهه يط يرانا يماقل يريها از تغينيبيشپ

يراندر ا يكشاورز يوهدسته از منتقدانِ ش ينا ينگران
محصوالت يداز نگاه آنان، تول را افزون ساخته است.

ياصل يازهاياگرچه از ن يو دام يباغ ي،كشاورز
يلدلبه كفايياما اصرار بر خود رود،شمار ميبهكشور 

82638247ايرنا،  .1

شده ي مضاعفيهايباعث نگران يادمصرف آب ز
.1است

1388كه اليحه الگوي كشت از سال با اين
سال برنامه 10تصويب شده است. اما پس از گذشت 

جامع كشت محصوالت كشاورزي مطابق با شرايط
هاي متعددي همراهاقليمي هر استان با نابساماني

جمله:است، از
رفت منابع پايه؛هدر
نوسانات قيمت؛
ي محصول؛امحا
ها ومازاد يا كاهش توليد و رهاسازي كنار جاده

 عنوان خوراك دام.مصرف به

رغم گذشت چند سال از مصوبه الگويعلي
كشت، همچنان مازاد يا كاهش توليد محصوالت
كشاورزي وجود دارد و تا زماني كه مسئوالن امر
تضاميني مبني بر خريد محصوالت كشاورزي به

درستي اجراتوليدكنندگان ندهند، الگوي كشت به
ساله توليد بر مبناي قيمتكه همهنخواهد شد، چرا

عنوان مثالگيرد. بهت در بازار صورت ميمحصوال
در چند سال اخير مسئوالن شوراي اقتصاد نسبت
به اجراي قانون خريد تضميني محصوالت

تفاوتكشاورزي كلزا، چغندر قند و گندم بي
هاهستند كه همين امر موجب شده تا آن

سوي كشت ديگر محصوالت سوق دادهوسمتبه
مديريت مسئوالن درءسو. از ديدگاه ايشان شوند

امر تنظيم بازار مانع اجراي مصوبه الگوي كشت در
ه است.سال گذشته شد 10



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تبیین برخى ناکارآمدى ها و فساد در بخش کشاورزى 
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طيورودام هاينهاده واردات در . انحصار2-1
اوليه مواد عنوانبه

80تا  75عنوان مواد اوليه، طيور بهوهاي دامنهاده
شوند كههاي توليد مرغ را شامل ميدرصد هزينه

درصد 80هوايي حدود ودليل محدوديت آبايران به
كند. از نيمههاي دامي مورد نياز را وارد مياز نهاده

هاي، قيمت نهاده1397و ابتداي سال  1396دوم سال 
طوري كهطور غيرطبيعي رشد كردند، بهطيور بهودام

60الي  40سال به رشد ظرف مدت كمتر از يك
به رشد درصدي رسيدند. داليل بسياري منجر

سابقه قيمت خوراك دام و طيور شده است كه دربي
اند.) ارائه شده1شكل شماره (

تاكنون 1396طيور از نيمه دوم سال وهاي دام: داليل افزايش قيمت نهاده1شكل 

شود،) مشاهده مي1طور كه در شكل شماره (همان
هاي اخير، كمبود ارز براينوسان قيمت ارز در سال
ترينهاي طيور و ... از مهمتخصيص به واردات نهاده
طيور در كشور بودهوهاي دامداليل افزايش قيمت نهاده

است. اما در اين ميان چيزي كه باعث جهش قيمت اين
ها را رقمدرصدي آن 60الي  40د ها شده و رشنهاده

كههاست. چرازده است، وجود انحصار در واردات آن
افراد برخوردار از انحصار، سهم بااليي در بازار دارند و

گذاريتوانند در قيمتبه پشتوانه همين سهم بازاري مي

طيور اثرگذار باشند. اين نكته حائز اهميتوهاي دامنهاده
نظرات متفاوتي در اين زمينه دارند؛است كه كارشناسان 

گوشت مافياي برخي كارشناسان بر وجودعنوان مثال به
كند؛ اما برخي ديگر بر اينمي تأييد را دامي هاينهاده و

طيورودام خوراك اوليه مواد واردات باور هستند كه در
اقدام به توانندمي همه وجود ندارد، زيرا مافيا كشور

براي است ممكن فقط ها كنند،هاين نهاد واردات
و كارشكني افراد ساير توسط موارد اين واردات

.شود انجام اندازه از بيش بوروكراسي

نوسان قيمت ارز

رزتخصيص نيافتن به موقع ا

گشايش نيافتن اعتبار اسنادي
شركت هاي بازرگاني

افزايش قيمت حمل ونقل
بين المللي

درصدي قيمت هاي 5افزايش 
جهاني

انحصار در واردات



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تبیین برخى ناکارآمدى ها و فساد در بخش کشاورزى 
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. سوءمديريت در توليد محصوالت كشاورزي3-1
و واردات محصوالت تراريخته

ياگونهبه 60در دهه ما  يمحصوالت كشاورز يدتنوع تول
كشور به يكشاورز يتاز ظرف يبخش كوچك يكبود كه 

اختصاص داده شده بود جاتيفيص ي وسبز يوه،م يدتول
محصوالت يدبخش به تول ينا هاييتو قسمت اعظم ظرف

اماداده شده بود.  يصخوراك دام و حبوبات تخص ي،زراع
يكشاورز هاييتدرصد از ظرف 40حدود  90در دهه 

و محصوالت جاتيفيص ي،سبز يوه،م يدكشور صرف تول
و در آيديحساب مبه يهثانو يتشده است كه اولو يزيجال

ي،دام يهانهاده ي،محصوالت زراع يدنقطه مقابل تول
خودرا به يسهم كمتر يروغن يهاحبوبات و دانه
يكدهنده نشان يكردرو ينا .انداختصاص داده

محصوالت يدتول يريتكالن در عرصه مد يريتمدسوء
يدتول يشدر كشور است، چنانچه افزا يكشاورز

30كشور را  يمنابع آب يرهذخ يانگينم يمحصوالت باغ
يريتسفانه مدأمتاما  است، متر مكعب كاهش داده يلياردم

يجابه يرسه دهه اخ يكشور ط يكالن كشاورز
يازمورد ن يكالر يدتول هايمديريتبه سوء ييگوپاسخ

شدهيو وارادات محصوالت دستكار يدكشور، به تول
از طوري كه بيشاست. به روي آورده يختهترار يا يكيژنت
رعايت بدون تراريخته محصوالت كه است دههيك

ايراني، كنندگانمصرف به رسانياطالع و گذاريبرچسب
است و شده مردم سفره وارد مستقيمغير و مستقيم طوربه

طوري كه نايبنيست؛ بهكس پوشيده اين مسئله بر هيچ

.1398اسفند  14مجلس شوراي اسالمي،  .1
نشست كميسيون بازرگاني و گمركي مازندران.نقل از سيد محمد جعفري، رئيس كميسيون تخصصي مديريت واردات اتاق ايران در . به2
بدري نماينده مردم اردبيل. .3
چي، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي.علي وقف .4

رئيس سابق كميسيون كشاورزي مجلس، با تأكيد بر اين
كه در برنامه ششمرغم اينمسئله، بيان داشتند كه علي

توسعه واردات محصوالت تراريخته ممنوع شده است، اما
بيشتر محصوالت كشاورزي وارداتي قانوني و غيرقانوني

قد برچسبمانند ذرت و سويا تراريخته هستند و فا
 .1باشندتراريخته مي

هاي گمركي واردات و صادرات. نامناسب بودن تعرفه4-1
نرخ تعرفه گمركي برخي محصوالت كشاورزي
صادراتي از ايران بيشتر از قيمت واقعي آن در بازار

رشد، صادرات محصوالتبهاست و اين روند رو
.2كشاورزي به خارج را با چالش مواجه ساخته است

از طرفي كاهش مقطعي تعرفه واردات برخي از
محصوالت كشاورزي از سوي وزارت جهاد
كشاورزي زمينه رانت براي برخي افراد را فراهم كرد،

شدتكه برخي نمايندگان مجلس هم با اين مقوله به
. درخصوص محصوالت كشاورزي3مخالفت كردند

ها درهايي وجود دارد كه متأسفانه بيشتر آنرانت
هاي دولتي هستند. متأسفانه درارتباط با مجموعه

درصد است و 5ايران حداكثر تعرفه واردات تنها 
برخالف صراحت قانوني، محصوالت كشاورزي در

كهشوند، ضمن اينفصل برداشت نيز وارد كشور مي
طوري كهرفت محصوالت بسيار زياد است، بههدر

دستها بهدرصد سبزيجات و ميوه 50تنها 
درصد ديگر آن در 50رسد و كنندگان ميمصرف

.4رودكننده از بين ميمسير مزرعه تا مصرف
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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. اتخاذ تصميمات نهايي از باال به پايين در5-1
بخش كشاورزي

وارد 1950بار در دهه  واژه مشاركت براي اولين
اين مفهوم 1980فرهنگ و توسعه گرديد و در دهه 

گذشتِ زمان، مشاركتوارد توسعه روستايي شد. با 
مانند چتري شد كه تمام اشكال اقدامات و مداخالت

طوري كه امروزهتوسعه در زير آن قرار گرفت. به
اي مانند تحقيقات،هاي توسعهتمامي فعاليت

ريزي، مديريت، اجرا و ارزشيابي همه پسوندبرنامه
سوي بانك از تعريفي اند. بر اساسمشاركتي گرفته

آن، خالل در كه است فرآيندي كت«مشار جهاني،
در گيرند،مي قرار پروژه تأثيركه تحت افرادي
چنان و انددخيل هاي توسعهطرح اجراي و دهيجهت
يا كنند را دريافت طرح منافع از سهمي فقط كه نيست

طريق آن از كه است فعال فرآيندي ديگر، تعبيري به
بر طرح، منافع در شدن سهيم بر عالوه بردارانبهره

گذارند». مديريتمي تأثير نيز آن اجراي و گيريجهت
در زمان مناسب، افراد مشاركت معنايبه نيز مشاركتي
اين پايه بر. است مناسب كار انجام براي و مناسب

هاآن به خود كه كارهايي در كاركنان تعريف، مشاركت
آگاهانه و ارادي داوطلبانه، شود، مشاركتيمي مربوط
جملهبود. اما متأسفانه در بسياري از امور از خواهد

كشاورزي از مشاركت و نظرات كشاورزان فعال در
شود كه همين عدم مشاركتاين عرصه استفاده نمي
گذاري در اينگيري و سياستكشاورزان در تصميم

حوزه منجر به افت بخش كشاورزي شده است.
نوع كندو 30مي، بيش از عنوان مثال در زنبورداري بوبه

اي و كدويي كهاز تنه درختي و سبدي گرفته تا كوزه

رود در مناطق مختلفكار ميبراي استحصال عسل به
كه با مشاركت نظرجاي اينايران وجود دارد. ولي به

هاي بوميكشاورزان در راستاي پيشرفت
گذاري شود، كندوهاي مدرن وارد كشورسياست

توان تبيينطور ميگر اين قضيه را ايناند. روي ديشده
اي خاص در بعضينمود كه وجود رانت براي عده

دولتي منجر به اتخاذ چنينهاي دولتي و شبهشركت
تصميماتي شده است. به نقل از يكي از كارآفرينان

هاي دولتي هم در زمينه كشاورزيحتي شركت
سمت خودكفايي و خوداتكايي پايدار حركتبه

دولتي محصوالت راهاي شبهاند و برخي شركتنكرده
سازيدنبال بوميكنند و بهفقط براي مصرف وارد مي

محصوالت وارداتي نيستند. بنابراين يكي از مشكالت
موجود در اقتصاد كشاورزي كه بسترساز وقوع فساد
هم شده، فاصله عميق بين مديران عالي، مياني و

هاي بخش كشاورزي است.تشكل
اعتمادي كشاورزان به وزارت جهاد كشاورزيبي .6-1

اعتمادي به دولتبدعهدي برخي مسئولين سبب بي
كه مجلس براي تسهيل امورحاليشده است. در
هاي متنوعي را مصوب و آن را برايكشاورزان، طرح

اجرا در اختيار دولت و وزارت جهاد كشاورزي قرار
زي درستي درريرسد برنامهنظر ميداده است، اما به

اين حوزه صورت نگرفته و برخي مسئوالنِ امر،
بيني الزم براي تأمين بودجه خريد تضمينيپيش

عبارتي، عدماند. به محصوالت كشاورزي را نكرده
گذاري صحيح براي بازار عرضه و تقاضايسياست

محصوالت كشاورزي، زمينه را براي نارضايتي
ست. همچنين دربسياري از كشاورزان فراهم كرده ا



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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موقع بهايدولت از پرداخت بهبسياري از موارد، 
شده ناتوان است. با توجه بهمحصوالت خريداري

هاي كاشتكه كشاورزان مجبور به پرداخت هزينهاين
محصوالت خود هستند؛ اين قضيه فشار مضاعفي را
كهبر كشاورزان كشور وارد كرده است. چرا

هاي خود مجبور بههكشاورزان براي تأمين هزين
دريافت تسهيالت با نرخ باال هستند كه در صورت

ها دريافتتعويق اقساط، جريمه ديركرد از آن
. از طرفي دولت مطالبات كشاورزان را1شودمي

كند كه اين قضيهمتناسب با نرخ تورم پرداخت نمي
هاي كشاورزي، انگيزه فعاليتدليل افزايش هزينهبه

ي را كاهش داده است.در عرصه كشاورز
اعتمادي كشاورزان به دولت، منجر بههمين بي

گندم به مراكز خريد شد كاهش تحويل سه ميليون تن
كه دولت را وادار به تصميم براي واردات نمود. اما
واقعيت اين است كه اگر قيمت خريد تضميني اين
محصول استراتژيك با اصرار وزارت كشاورزي

شد،درستي انتخاب ميين بخش بهعنوان متولي ابه
واقع. در2شدتصميمي براي واردات اتخاذ نمي

تفاوتي دولت به اعتراض كشاورزان موجب خروجبي
سه ميليون تن گندم از مسير خريد تضميني شد كه

اي جز كاهش ذخاير اين محصول و واردات آننتيجه
واقع نكته اين است كه چرا منابعي كهنداشت. در

شوند، صرف خريدواردات گندم هزينه ميبراي 
تضميني اين محصول از توليدكنندگان داخلي

.104430، 1398، پايگاه خبري ـ تحليلي اقتصاد مقاومتي در سال نقل از نماينده اردبيل. به1
.1398. رئيس بنياد توانمندسازي گندم كاران كشور، 2

3. http://qudsonline.ir/news/657820/
.1398ناصر عتباتي، دادستان عمومي و انقالب اردبيل،  .4

كندشوند. اين موضوع اين ذهنيت را ايجاد مينمي
صورت عمدي پايين نگه داشته شدهكه قيمت گندم به

است تا واردات را توجيه سازد. در اين خصوص،
رغمنماينده مردم اردبيل اظهار داشته است كه علي

شده از سوي دولت،وجود خودكفايي اعالم
شدهاي براي تحويل گندم توليدكاران هيچ انگيزهگندم

در سال زراعي گذشته را به دولت ندارند و با وجود
انبار كردن چندين ميليون تن گندم در كشور، دولت

 رو به واردات گندم آورده است.

ورزانجا براي كشا. بروكراسي اداري پيچيده و نابه7-1
جمله ديگر مشكالت موجود در بخش كشاورزي،از

بروكراسي اداري پيچيده و تعدد قوانين در اين زمينه
است كه منجر به سردرگمي كشاورزان براي انجام

اي از كارمندان درفرآيندهاي اداري و سوءاستفاده عده
شود. بروكراسي اداري پيچيده منجر به ايجادادارات مي

يافت و پرداخت رشوه براي خالصي ازانگيزه براي در
ماهعنوان مثال در ديفرآيندهاي پيچيده شده است، به

نفر از مديران ارشد وزارت جهاد 5، حدود 1397سال 
كشاورزي استان خراسان رضوي به اتهام رشوه

نفر 12، حدود 1396. همچنين در سال 3دستگير شدند
اردبيل به اتهاماز كارمندان سازمان جهاد كشاورزي 

.4دريافت رشوه از پيمانكاران اين بخش دستگير شدند
تنها انگيزهبنابراين بروكراسي اداري پيچيده نه

دهد، بلكه زمينهكشاورزان براي فعاليت را كاهش مي
جمله رشوه و زيرميزي برايرا براي فسادهايي از
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تبیین برخى ناکارآمدى ها و فساد در بخش کشاورزى 
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اي از كارمندان و بعضاً مديران مشغول به فعاليتعده
آورد.سازمان جهاد كشاورزي فراهم مي در

. مالحظات امنيت اقتصادي2
دستيابي به امنيت غذايي پايدار، مستلزم توسعه
كشاورزي و روستايي در كشور است. معموالً

هاي متفاوتي نسبت به مقوله امنيتكشورها ديدگاه
دارند. بر همين اساس، ماهيت تهديدات و

ته به موضوع و برها در هر كشور بسپذيريآسيب
حسب زمان تفاوت دارد. اگرچه خودكفايي كشور

منزلهدر زمينه محصوالت اساسي غذايي لزوماً به
امنيت غذايي پايدار از (منظر دستيابي به مواد
غذايي) نيست. ولي افزايش عرضه مواد غذايي و
تقويت ضريب خودكفايي از طريق توسعه روستايي

ي به مواد غذايي،و كشاورزي، به گسترش دسترس
نهايت دستيابيكاهش قيمت مواد غذايي و در

انجامد.درآمد كشور ميپذير و كمهاي آسيبگروه
به عبارتي، امنيت غذايي در سطح كالن، يك اولويت

جمله امنيتاساسي براي امنيت ملي كشور از
اقتصادي و اجتماعي است كه اين مهم از طريق

پذير خواهد شد.كانتوسعه روستايي و كشاورزي ام
در حال حاضر كه درآمدهاي نفتي كشور هم كاهش
يافته، توجه به بخش كشاورزي بسيار مهم بوده و

تواند بخش عظيمي از نيازهاي درآمدي ومي
اي دولت و كشور را پوشش دهد. بنابراين دربودجه

شرايط فعلي كشور، وجود فساد در اين بخش
دي كشور دارد كهپيامدهاي منفي بر امنيت اقتصا

اند.) ارائه شده2ها در شكل شماره (اهم آن

ساز فساد در بخش كشاورزي بر امنيت اقتصادي: پيامدهاي وجود فساد و مشكالت زمينه2شكل 

وابستگي به محصوالت
كشاورزي ساير كشورها

افزايش واردات و
كاهش صادارت

كاهش رفاه عمومي

افزايش هزينه هاي
زندگي و كاهش درآمد
قابل تصرف خانوار

تهديد امنيت غذايي



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تبیین برخى ناکارآمدى ها و فساد در بخش کشاورزى 
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مشاهده) 2طور كه در شكل شماره (همان
شود، وجود برخي مشكالت از قبيل عدم اجرايمي

مناسب الگوي كشت، عدم حمايت از كشاورزان و ... 
منجر به كاهش توليد محصوالت بخش كشاورزي در

شود كه اگر اين اتفاق بيافتد دولت ناچار بهكشور مي
واردات محصوالت كشاورزي و كاهش صادارت

دليلي بهها است. واردات محصوالت كشاورزآن
هاوجود تعرفه، ماليات و ... منجر به افزايش قيمت آن

شود كه اين محصوالت در داخلنسبت به زماني مي
شدند. بنابراين رفاه عمومي جامعه بهكشور توليد مي

يابد و درآمد قابلدليل اين افزايش قيمت كاهش مي
شود. بنابراين نارضايتيتصرف خانوار نيز كم مي

جامعه و وابستگي به ساير كشورها برايعموم مردم 
جمله گندم راتهيه محصوالت اساسي و ضروري از

دنبال دارد كه با توجه به شرايط كنوني كشوربه
هاي ظالمانه آمريكا عليه ايران،جمله وجود تحريماز

كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش قيمت ارز و ... امنيت
اقتصادي كشور به خطر خواهد افتاد.

بندي و ارائه راهكارهاي پيشنهاديجمع
ها درترين بخشبخش كشاورزي يكي از مهم

دليل تهيهاقتصاد كشور است. اين بخش به
عبارتيمحصوالت استراتژيك و اساسي كشور و به

تأمين امنيت غذايي، ايجاد اشتغال، صادرات و
كسب درآمدهاي ارزي براي كشور داراي اهميت

تأسفانه وجود برخي مشكالتبسياري است. اما م
منجر به هموار ساختن بسترهاي فسادزا براي

عنوان مثال مصوبهاي سودجو شده است. بهعده

تنهاشد، نهدرستي اجرا ميالگوي كشت اگر به
شد، بلكهبسياري از نياز كشور برطرف مي

كشاورزان نيز داراي برنامه منظمي براي كشاورزي
ز با توجه بهشدند و قيمت محصول نيمي

هاي صورت گرفته داراي نوسان زياديريزيبرنامه
درستي اجرا نشد؛شد. اما متأسفانه اين الگو بهنمي
ها، متناسب با هزينه ِعنوان مثال، قيمت تضمينيبه

هاي اساسي است وجودبراي گندم كه يكي از كاال
ندارد و همين قضيه منجر به واردات گندم و آسيب

داخلي شده است. انحصار در واردات به كشاورزان
طيور، بروكراسي اداري پيچيده و ... وهاي دامنهاده

نيز از ديگر مشكالت فسادزا در بخش كشاورزي
هستند كه با كاهش رفاه عمومي جامعه، افزايش

هاي زندگي، وابستگي به توليدات سايرهزينه
كشورها و كاهش صادارت، منجر به تهديد امنيت

شوند.كشور مي اقتصادي
ساز ومشاركت كشاورزان در امور تصميم-

كشاورزان: گذاري در بخش كشاورزيسياست
دليل واقف بودن بر موضوعات اساسي مربوط بهبه

كشاورزي در مناطق مختلف، اطالعات باالتري نسبت
به كساني دارند كه صرفاً در پست مديريتي قرار

بخش كشاورزي جمله مشكالتي هم كه دردارند. از
وجود دارد، عدم مشاركت كشاورزان در

شود درها است. بنابراين پيشنهاد ميگذاريسياست
راستاي اجراي صحيح مصوبه الگوي كشت و

هايريزي دقيق و آگاهي از هزينهمنظور برنامهبه
بخش كشاورزي در مناطق مختلف، براي تعيين قيمت

هاي وسيعتضميني از كشاورزان خبره كه در مقياس



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تبیین برخى ناکارآمدى ها و فساد در بخش کشاورزى 
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نمايند استفاده شود و نظرات آنان نيز درفعاليت مي
هاي اين بخش ترتيب اثر داده شود.سازيتصميم

كاهش بروكراسي اداري پيچيده در وزارت جهاد -
تنها انگيزهبروكراسي اداري پيچيده نه: كشاورزي

كشاورزان براي كشاورزي را كاهش داده است، بلكه
صيالن جوان در اين رشته نيزالتحبسياري از فارغ

اي براي وارد شدن به اين عرصه را ندارند. البتهانگيزه
تنها انگيزه فعاليت درهمين بروكراسي پيچيده نيز نه

گيرياين بخش را كاهش داده، بلكه منجر به شكل
جمله، رشوه، زيرميزي وبرخي رفتارهاي ناسالم از

يانتخلف توسط برخي كارمندان و بعضاً مدير
روهمينسازمان جهاد كشاورزي شده است. از

شود تعدد قوانين اين بخش كاهش يافتهپيشنهاد مي
صورت الكترونيكي انجام شوندو فرآيندهاي اداري به

هاي اداريتا اوالً كشاورزان از پيچيدگي و كاغذبازي
خالصي يابند، ثانياً فرصت براي بروز رفتارهاي

نيز كاهش يابد.غيرقانوني توسط كارمندان 
هاي گمركي واردات و صادارتتعديل تعرفه -

طور كه بيان شد،همان: محصوالت كشاورزي
هاي گمركي منجر به ايجاد رانتنامناسب بودن تعرفه

كننداي شده است كه محصوالتي را وارد ميبراي عده
كه در داخل كشور توسط كشاورزان توليد شده است.

زدهواردات اين محصوالت به كشاورزان داخل لطمه
دار نموده است. بنابراينو توليد داخلي را خدشه

هاي گمركي براي وارداتشود تعرفهنهاد ميپيش
اي تعديلگونهمحصوالتي كه مشابه داخلي دارند، به

شوند كه در صورت وارد كردن محصوالت، قيمت
شده محصوالتها باالتر از قيمت تمامشده آنتمام

داخلي شود تا از اين طريق بازار براي محصوالت
يتداخلي حفظ شود و از كشاورزان داخلي حما

شود. از طرفي، تعرفه صادارت محصوالت كشاورزي
كاهش يابد تا انگيزه فعاليت كشاورزي افزايش يابد

كه از طريق صادارت محصوالت اين بخش،و هم اين
درآمدهاي ارزي كشور افزايش يابد.

:كنترل و نظارت مستمر بر بازار محصوالت-
دليلواردات برخي محصوالت كشاورزي به

سالمت و بهداشت ممنوع شده است.هاي سياست
محصوالت تراريخته نيز جزء اين محصوالت هستند،

شودها رعايت نمياما متأسفانه ممنوعيت واردات آن
گونه برچسب و توضيحيو حتي بدون هيچ

ها، در بازار عرضهدرخصوص تراريخته بودن آن
شود كميته يا سازمانشوند. بنابراين پيشنهاد ميمي

ارت بر اين بازار، كنترل و نظارت را ازمسئول نظ
صورت مستمرمرزهاي گمركي تا بازارهاي محلي به

گسترش يابد تا در صورت ورود اين محصوالت به
عمل آيد.ها جلوگيري بهبازار از فروش آن
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